Hasbro Sorumlu İfşa Politikası
Hasbro ve bağlı kuruluşları (hep birlikte “Hasbro”), sistemlerimizin ve tüketicilerimizle personelimize
ait bilgilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. Hasbro’ya ait herhangi bir ürün, hizmet,
sistem veya varlıkta tespit edilen potansiyel zafiyetlerin veya güvenlik kaygılarının bildirilmesi
amacıyla güvenlik araştırmacılarının bizimle iletişime geçmesini takdirle karşılamakta ve teşvik
etmekteyiz.
Potansiyel bir zafiyet veya güvenlik kaygısı tespit ettiğinize inanıyorsanız lütfen aşağıdaki gönderim
koşullarını izleyerek bu durumu bizimle paylaşın. Tüm meşru gönderimleri inceleyecek ve her türlü
sorunu gidermeye gayret edeceğiz. Taahhüdümüzü desteklemek amacıyla Hasbro, bu politikaya
uyduğunuz sürece aleyhinize adli veya idari hiçbir işlem başlatmamayı kabul etmektedir.
Hasbro’nun genel bir hata avcılığı ödül programı uygulamadığına ve potansiyel güvenlik kaygılarının
veya güvenlik zafiyetlerinin bildirilmesi karşılığında hiçbir ödül veya ödeme teklifinde bulunmadığına
lütfen dikkat edin.
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sorumlu İfşa Gönderimi Koşulları
Potansiyel bir zafiyeti veya güvenlik kaygısını rapor ederken responsibledisclosure@hasbro.com e-posta
adresine şunları içeren ayrıntılı bir özet göndermenizi rica ederiz:

1

 Sorunun ne zaman tespit edildiği;

2

 Sorunun nasıl tekrar ortaya çıkartılabileceği;

3

 Keşif sırasında kullanılan hedef, adımlar, araçlar ve nesneler (videolar ve ekran görüntüsü göndermeniz
tercih edilir) ve

4

 Varsa sorunu çözebileceğini veya hafifletebileceğini düşündüğünüz fikirleriniz.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki koşullara uymanızı rica ederiz:
• Hasbro’ya, müşterilerimize, personelimize veya başka herhangi bir kişiye zarar verme ihtimali bulunan veya
fiilen zarar veren hiçbir eylemde bulunmayın.
• Hasbro’yu, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, sistemlerimizi veya varlıklarımızı durdurma veya aksatma potansiyeline
sahip olan ya da fiilen durduran veya aksatan hiçbir faaliyette bulunmayın.
• Kanunu, herhangi bir kişinin gizliliğini veya diğer kişisel haklarını ya da ürünlerimiz, hizmetlerimiz,
sistemlerimiz veya varlıklarımız için geçerli olan başka herhangi bir hüküm, koşul veya hakkı ihlal eden hiçbir
işlemde bulunmayın (sahte bir siparişin düzenlenmesi veya başka tür alışveriş işlemleri dahil).
• Söz konusu bilgiler bir üçüncü şahıs ile paylaşılmadan veya aleni olarak açıklanmadan önce Hasbro’ya ve
iştiraklerine rapor edilen sorunu çözmesi için makul süre tanıyın ve
• İyi niyetle, etik ve sorumluluk bilinciyle hareket edin.

Son Güncellenme (24.07.20)

Hasbro Sorumlu İfşa Politikası
Kapsam Dışındaki Zafiyetler ve Güvenlik Kaygıları
• Kapsam dışındaki zafiyetler ve güvenlik kaygıları şunları içermektedir:
• Hasbro tesislerinin veya veri merkezlerinin test edilmesi;
• Kimlik avı (diğer bir deyişle, çerezleri çalma denemeleri, kimlik bilgilerine ulaşmak için sahte oturum
açma sayfaları düzenleme vb.) dahil Sosyal Mühendislik;
• Hizmeti Engelleme saldırıları;
• Hasbro’nun yetkili bir lisans kullanıcısının veya üçüncü taraf ortağının işlettiği üçüncü taraf
uygulamalarındaki, internet sitelerindeki veya çevrimiçi hizmetlerdeki güvenlik sorunları (bu çevrimiçi
hizmetler Hasbro tarafından yönetilmemektedir) ve
• Hasbro’nun kontrolünde bulunmayan ağ protokolleri veya sektör standartları ile ilgili sorunlar.

Diğer Sorunlar
Diğer tüm sorunlar için lütfen Hasbro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Son Güncellenme (24.07.20)

